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 KONINKLIJKE VERENIGING VOOR BOSKOOPSE CULTUREN 
JAARVERSLAG 2021  
waarin opgenomen:  

Jaarverslag Keuringscommissie, Jaarverslag NPC, Jaarverslag Sortimentstuin Harry van de Laar 
 
Het afgelopen jaar heeft wederom in het teken gestaan van de beperkingen door het Corona-virus. Het KVBC-
bestuur heeft echter niet stilgezeten. De vergaderingen hebben online plaatsgevonden als een fysieke 
bijeenkomst niet mogelijk was. De algemene ledenvergadering was uitgesteld in de hoop dat we later in het 
jaar toch bijeen konden komen. Helaas was dat niet het geval en is de algemene ledenvergadering daarom 
online gehouden. Het aantal deelnemers was jammer genoeg erg laag, maar er zijn wel belangrijke zaken 
besproken en geaccordeerd. Zo is de lening aan Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop 
(SMVGB) goedgekeurd en mede daarmee konden er weer stappen worden gezet voor de verwezenlijking van 
de Tuinen van Boskoop.  
De Sortimentsdag kon eveneens niet doorgaan maar er is middels enkele podcasts toch achtergrondinformatie 
gegeven bij artikelen in Dendroflora. De keuringscommissie heeft gelukkig wel kunnen keuren, ook al kon een 
aantal beurzen geen doorgang vinden. Het bestuur heeft afgezien van het organiseren van een 
zomerbijeenkomst. Het is altijd fijner om elkaar in levende lijve te spreken in plaats van via een beeldscherm. 
We hopen dan ook dat het in de komende periode weer mogelijk wordt om elkaar te ontmoeten. 
 
Bestuur en leden 
Het bestuur heeft in 2021 zes keer vergaderd en bestond uit de volgende leden: 

W.E.F.T. (Helma) van der Louw Boskoop Voorzitter 
H. (Henk) Wischmann Leersum Penningmeester 
D.J. (Diantha) Slingerland Houten Secretaris 
R.T. (Ronald) Houtman Boskoop Vicevoorzitter 

 J.M. (Jos) de Jong Boskoop Lid 
 P.K. (Peter) Kroes Waddinxveen Lid  
 A.P.M. (Arno) Rijnbeek Boskoop Lid 

J. (Johan) Stolwijk  Boskoop Lid 
 L. (Lendert) de Vos Reeuwijk Lid 

 
Op 1 januari 2022 telt de KVBC 406 leden; op 1 januari 2021 waren er 419 leden.  
 
Jaarvergadering 
De 159e  algemene ledenvergadering is digitaal georganiseerd en daarom is de agenda beperkt gebleven tot de 
noodzakelijke onderwerpen. De notulen, het jaarverslag 2020 en de financiën zijn besproken. Daarnaast is, 
zoals eerder genoemd, de lening aan SMVGB goedgekeurd. Arno Rijnbeek was herkiesbaar en is herkozen voor 
een nieuwe bestuurstermijn van 3 jaar. 
 
Dendroflora 
Begin februari 2021 verscheen Dendroflora nr. 56-2020. Deze Dendroflora bevatte de volgende artikelen:  
Fothergilla – keuringsrapport, Hibiscus syriacus – internationale resultaten Euro-trial, Physocarpus – 
keuringsrapport en sortimentsonderzoek, Ulmus – gebruikswaarde- en sortimentsonderzoek in de praktijk, 
Ulmus – Iepziekte en onderstamkeuze, Veldkeuringen 2020, KVBC Spring Challenge 2020, KVBC Summer 
Challenge 2020, GrootGroenPlus 2020. 
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Keuringscommissie  
Ook in 2021 hield Covid-19 (corona) de wereld in zijn greep. Dit had, net als in 2020 effect op het keuringswerk. 
Ook konden twee van de drie vakbeurzen, waar de KVBC nieuwigheden keurt, niet doorgaan.  
 
Samenstelling keuringscommissie 
In december 2021 bestond de keuringscommissie uit 51 leden. Drie van de vijf leden van het “consumentenpanel” 
gaven aan niet meer te willen keuren, waardoor er twee consumenten in de keuringscommissie blijven.  
 
Jaarbijeenkomst keuringscommissie 
Vanwege corona vond er in 2021 geen jaarbijeenkomst van de keuringscommissie over 2020 plaats. Om praktische 
redenen is er niet voor een online bijeenkomst gekozen. Er is dus weinig beleid gemaakt in 2021.    
 
Veldkeuringen 
De afgelopen jaren is uitbreiding van het aantal veldkeuringen een speerpunt geworden van de keuringscommissie. 
In 2021 kwam de keuringscommissie 13 keer bijeen om een veldkeuring te verrichten. Er werden zeven cultivars  
bekroond; één met een KVBC-Award Brons, vier met een KVBC-Award Zilver en twee met een KVBC-Award Goud. 
De meeste veldkeuringen vonden plaats in de NPC van Alex Schoemaker Living Creations; deze inzender bood zes 
planten ter keuring aan. Zoals gebruikelijk werden de KVBC-Awards aan de winners/inzenders uitgereikt tijdens 
GrootGroenPlus 2021 in Zundert. Dit was in 2021 de enige van de drie beurzen waar de KVBC keurt, die als fysieke 
beurs kon doorgaan. Uitreiking van de KVBC-Awards tijdens GrootGroenPlus versterkt de internationale aandacht 
voor zowel de inzenders, de KVBC als GrootGroenPlus. Wel moet er door de KVBC meer aandacht worden besteed 
aan de PR rondom deze uitreiking door goede beschrijvingen te hebben en de inzenders planten mee te laten 
nemen.  
 
Medaillekeuringen 
Vanwege de Covid-19 pandemie konden twee van de drie vakbeurzen waarop de KVBC nieuwigheden keurt, niet 
doorgaan als fysieke beurzen. Voor de afgelaste Garden Trials & Trade werd ook geen online versie georganiseerd. 
Nadat de keuringscommissie de planten had gekeurd in het kader van de KVBC Spring Challenge werd de 
prijsuitreiking via een livestream uitgezonden. Ook Plantarium kon niet als fysieke beurs worden georganiseerd. In 
plaats daarvan werd GROEN-Direkt door de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij (SVB) als platform gebruikt 
om nieuwigheden te laten keuren en werden aankondigingen gedaan voor het organiseren van Plantarium in 2022. 
Deze bestuurlijk onrustige periode had ook tot gevolg dat de naam eenmalig werd gewijzigd in SVB-KVBC Keuringen 
2021. In tegenstelling tot de andere twee beurzen, werd er na deze keuringen het predicaat “Beste Nieuwigheid” 
aan de cultivar met het hoogste aantal punten toegekend. Tijdens GrootGroenPlus 2021 werden wel nieuwigheden 
gekeurd zoals gebruikelijk. Voor het derde jaar werden er tijdens GrootGroenPlus workshops georganiseerd voor 
studenten van Yuverta (voorheen Wellant College). De 1e jaars en 3e jaars leerlingen wordt uitgelegd dat keuringen 
een bepaalde manier van kijken naar planten vergt, waarna ze in kleine groepjes zelf enkele planten mogen 
beoordelen. De resultaten worden teruggekoppeld naar de docent, Peet Stolwijk.   
Vanwege Covid-19 waren er voor de KVBC Spring Challenge en de SVB-KVBC keuringen duidelijk minder 
aanmeldingen voor de nieuwighedenkeuringen dan in voorgaande jaren. Dat een fysieke beurs ook meer 
aanmeldingen genereert bewees GrootGroenPlus 2021, waar het aantal op hetzelfde niveau lag als in 2017 t/m 
2019. De drie Medaillekeuringen leverden de volgende resultaten op: 
KVBC Spring Challenge 2021: 11 aanmeldingen waarvan er acht werden gekeurd. Vier cultivars werden bekroond 
met een Bronzen Medaille en twee met een Gouden Medaille. De kwaliteit van de ingezonden planten was sterk 
wisselend. Sommige planten waren te klein, of te iel. Wel was er, getuige de twee Gouden Medailles, voldoende 
vernieuwing te zien.  
SVB-KVBC Keuringen 2021: 29 aanmeldingen waarvan er 28 werden gekeurd. Maar liefst 17 cultivars werden 
bekroond met een Bronzen Medaille, één met een Zilveren Medaille en één met een Gouden Medaille. Deze 
cultivar, Buddleja davidii 'Botex 006' (BUTTERFLY CANDY LITTLE RUBY), kreeg automatisch ook het predicaat “Beste 
Nieuwigheid SVB-KVBC Keuringen 2021”. Het hoge percentage (68%) bekroonde planten werd vooral 
veroorzaakt door de 17 Bronzen Medailles, wat een gevolg was van een iets aangepaste puntenberekening.  



 
 

 3/6 

GrootGroenPlus 2021: 17 aanmeldingen waarvan er 14 werden gekeurd. Drie cultivars werden bekroond met een 
Bronzen Medaille en zes met een Zilveren Medaille. De kwaliteit was zeer wisselend en er waren inzendingen die  
eigenlijk niet keurenswaardig waren. Ook qua innovatie was het aanbod wisselend. Enkele cultivars die met een 
Zilveren Medaille werden bekroond, scoorden slechts enkele punten te weinig voor Gouden Medailles.   
 
Sterrenkeuringen (sortimentskeuringen) 
In 2021 kwam de keuringscommissie vier keer bijeen om een sterrenkeuring uit te voeren. Het ging om de 
keuringen van de sortimenten Perovskia (11 cultivars) op de Sortimentstuin Harry van de Laar en Spiraea (42 
cultivars, aangevuld met een aantal cultivars uit de NPC van Wout Kromhout) bij Arie Rijkaart, beide in Boskoop. 
Van de keuringen van Physocarpus, die in 2020 werden afgerond, volgde in 2021 een laatste toetsing van de 
resultaten in het kader van de Euro-trial van dit sortiment.  
Ondanks het kleine aantal sterrenkeuringen zijn er wel verschillende keuringen in voorbereiding. In 2022 zal een 
laatste poging worden gedaan het sortiment Metasequoia glyptostroboides, dat opgeplant staat bij 
Sierteeltkwekerij Kools in Deurne, te keuren. De sterrenkeuring van Hydrangea paniculata is opgeplant bij Alex 
Schoemaker Living Creations in Boskoop. Dit is een Euro-trial. Tot slot is het sortiment Brunnera opgeplant bij 
Rijnbeek & Zoon Perennials en het sortiment Nandina domestica bij Arie Rijkaart, beide in Boskoop.   
 
Internationale samenwerking  
Dankzij samenwerking met instituten, verenigingen en keuringscommissies in het buitenland staat de KVBC in 
Europa “op de kaart”. De Euro-trials vormen de basis van deze samenwerking, maar een afgeleid project, zoals 
Echinacea, is erg waardevol gebleken. Deze keuringen vonden plaats in Nederland, Polen en het Verenigd 
Koninkrijk en zijn in 2021 afgerond.  
In 2021 bestond het samenwerkingsverband Euro-trials uit negen deelnemende organisaties (landen): België 
(PCS), Duitsland (BdB), Finland (LUKE), Frankrijk (Astredhor), Ierland (Teagasc), IJsland (AUI; 
Landbouwuniversiteit IJsland), Nederland (KVBC), Oostenrijk (HBLFA Schönbrunn) en Verenigd Koninkrijk (RHS). 
Er zijn contacten met Arboretum Wojsławice, onderdeel van de University of Wrocław, Polen, om deel te gaan 
nemen aan Euro-trials. 
De deelnemers van Euro-trials hebben ervoor gekozen de jaarlijkse bijeenkomst in België te laten doorgaan. 
Hoewel niet alle landen vertegenwoordigd konden zijn, bleek dit een waardevolle bijeenkomst. Het blijkt toch 
belangrijk elkaar te ontmoeten en de discussies te voeren. Dit is prettiger en effectiever dan online-
bijeenkomsten.  De KVBC is hoofdcoördinator van de Euro-trials. Dit houdt in dat het centrale secretariaat (o.a. 
voorbereiden van bijeenkomsten, notulen, afspraken met (nieuwe) partners, planning van te keuren sortimenten, 
verzamelen van gegevens, etc.) via de KVBC loopt. Om dit te kunnen doen dragen de buitenlandse partners bij in de 
kosten d.m.v. een jaarlijkse bijdrage.  
De deelnemende organisaties hebben hun resultaten van de Physocarpus-keuringen verwerkt en 
doorgestuurd. Het rapport is inmiddels door Henk Wischmann geschreven en wordt in Dendroflora Nr. 57 
gepubliceerd.  
Het KVBC Spiraea-Forum kwam in 2021 twee keer bijeen om de lager blijvende cultivars van Spiraea te keuren. 
Tijdens deze keuringen worden de minder goede cultivars steeds buiten beschouwing gehouden, zodat de lijst 
met goede, te bekronen cultivars, uiteindelijk overblijft.  
De planten voor de volgende Euro-trial, Hydrangea paniculata, werden eind december 2020 naar de 
deelnemende landen gestuurd en in 2021 opgeplant. De eerste keuringen zullen in 2022 plaatsvinden.  
Er werd nog geen vervolgproject vastgesteld tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in België.   
De tweejaarlijkse zomerbijeenkomst van de Internationale Stauden Union (ISU) wordt in 2022 in Nederland 
gehouden. In het kader daarvan worden door deze vereniging nieuwe vaste planten gekeurd. De 
keuringscommissie werkt samen met de ISU om deze keuringen op te planten en voor te bereiden. In mei 
werden 51 cultivars opgeplant door en bij Arie Rijkaart in Boskoop, die de planten ook verzorgt. De 
keuringscommissie houdt de ontwikkeling van de planten bij en maakt hiervan een verslag voor de ISU.  
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Excellence Roses 
In 2021 werden 20 rozenrassen aangemeld voor opplant in vijf rosaria: Boskoop, Lottum en Winschoten in 
Nederland en Mechelen en Merksplas in België. De resultaten van deze keuringen zullen in 2024 bekend zijn.  
Van de opplant in 2018 werden de resultaten in 2021 bekend. Van de 25 opgeplante rozen kregen er 11 het 
predicaat Excellence Rose.   
    
Ronald Houtman  
Secretaris Keuringscommissie KVBC 
 
Nederlandse Planten Collecties (NPC)       
Algemeen 
Door de coronamaatregelen van de overheid heeft de NPC in 2021 helaas geen activiteiten kunnen ontplooien. 
 
Collectiehouders en collecties 
De NPC heeft een getrouw beeld van de collectiehouders met hun collecties. Op 31 december 2021 waren er 
48 collectiehouders en 102 collecties. De collectie Prunus (Sierkersen) van Jan Bos in Wilp is aangemeld als 
nieuwe NPC collectie. 
 
Beschrijvingen van de collecties 
De heer T. van Strien uit Rotterdam heeft al veel collecties beschreven. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat de 
beschrijvingen op de website van de NPC worden gepubliceerd. De beschrijvingen worden bij de betreffende 
collecties geplaatst.  
 
Auteursrecht  
De voorzitter van de KVBC en de heer Van Strien hebben in 2021 met elkaar gesproken om tot een oplossing te 
komen over het auteursrecht. Ze hebben verschillende meningen over het auteursrecht en daarom is er 
vooralsnog geen oplossing gevonden om de beschrijvingen op de website van de NPC te kunnen plaatsen. 
 
Website                                                                                                                  
De website van de NPC is beveiligd door de KVBC.   
 
Merk NPC     
Het merk NPC is in 2021 nog beschermd. De kosten voor nieuwe bescherming voor 10 jaar bedragen € 1.100.--. 
De afgelopen 10 jaar is er geen enkele keer melding gemaakt van inbreuk op dit merk. Daarom wordt de 
bescherming van het merk NPC niet verlengd in 2022. 
 
Dick van Gelderen oorkonde.                                                                                     
Het is de bedoeling om die aan de heer T. van Strien te geven als de beschrijvingen op de website van de NPC 
staan. 
 
Jan van den Brandhof 
Secretaris Nederlandse Planten Collecties  
 
Sortimentstuin Harry van de Laar 
Het jaar begon met een lockdown die aanhield tot in het voorjaar. 2021 was het tweede jaar in Coronatijd. 
Begin februari konden we nog genieten van een pak sneeuw en ijs. Dat leverde mooie plaatjes op. In dezelfde 
maand was het compleet voorjaar met zomerse temperaturen. Het voorjaar was koud en nat. De zomer was 
matig en het najaar was somber en nat. Toch waren er weer veel mooie momenten in de tuin. Alle planten 
groeiden en bloeiden naar hartenlust. Inmiddels is het gebied verrijkt met een restaurant ‘Buck’. Dat is een 
mooie aanwinst voor de Proeftuin van Holland. 
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Het jaar 2021 was ook het laatste jaar waarin de Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’ te vinden is in de Proeftuin 
van Holland. In 2022 gaan we met de Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’ verhuizen naar het 
transformatiegebied tussen de Tuinstraat en de Proeftuin. De Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’ wordt 
hiermee een belangrijke deelnemer in de ‘Tuinen van Boskoop’. In de loop van 2021 zijn de deelnemers in de 
Sortimentstuin nader geïnformeerd over de plannen in het nieuwe gebied. Een groot deel van de bestaande 
deelnemers zullen met ons mee verhuizen naar de ‘Tuinen van Boskoop’. Inmiddels is er al een flink aantal 
contracten getekend voor  de invulling van de nieuwe Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’. Begin maart zullen 
we de oude tuin overdragen aan de Proeftuin van Holland.  
 
Dit jaar was er wederom geen ‘Boskoopse Plantendag en Kunstmarkt’. Ook dit jaar maakte Corona dit alles niet 
mogelijk. Wat nog wel mogelijk was, was het verzorgen van rondleidingen. Tijdens de zomerperiode zijn er 
verschillende rondleidingen verzorgd. Daarnaast hebben we dit jaar weer meer bezoekers mogen ontvangen. 
Vooral in de weekenden was het gezellig druk. Ook veel fietsers hebben de tuin aangedaan als onderdeel van 
hun fietstocht.  
 
Gedurende het jaar lag de tuin er weer keurig verzorgd bij. Het gras is regelmatig gemaaid en de vakken en 
ovalen zijn goed schoon gehouden door Kees Kompeer en de vrijwilligers. Elke woensdagmorgen waren onze 
vrijwilligers present om hun deel van de werkzaamheden te verrichten onder de bezielende leiding van Aad van 
der Werf. 
 
Met de KVBC zijn we als Sortimentstuin in gesprek over een hechtere vorm van samenwerking in de ‘Tuinen 
van Boskoop’. De KVBC wil graag invulling geven aan een aantal plantengeslachten. Daarvoor zullen een aantal 
gespecialiseerde kwekers worden benaderd. Als eerste heeft een groep Hydrangea kwekers zich aangemeld 
voor deelneming in dit gebied. 
 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de oprichting van een Coöperatieve Vereniging in de ‘Tuinen van 
Boskoop’. Samen met de KVBC, het Boomkwekerijmuseum, de Imkervereniging ‘Groene Hart, de VVV, de 
Stichting rondvaarten, de Ontwerp Academie en Yuverta leertuinen wordt het gebied ingericht. 
 
In 2022 hopen we te kunnen beginnen met de eerste aanleg op 1 perceel van De Jong en het perceel 
Uitenbroek. De andere percelen komen dan vervolgens in 2023 en 2024 ter beschikking. Aan het eind van 2021 
hoopt de landschapsarchitect het basisinrichtingsplan gereed te hebben. 
 
In 2021 hebben we als bestuur slechts een enkele keer fysiek vergaderd. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur 
de bestuursleden schriftelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de ‘Tuinen van Boskoop’. Daar 
waar nodig heeft het bestuur schriftelijk bestuursbesluiten genomen. In april hebben we met een lening van  
€ 15.000,00 aan de Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop de mogelijkheid geboden om het 
perceel van Gebr. Koetsier te kopen. 
 
In de loop van het jaar zijn er enkele bijeenkomsten gehouden om de deelnemers in het gebied bij te praten 
over de stand van zaken tot dan toe. In de zomer kon dat nog wel fysiek. In de andere perioden moest dat 
schriftelijk. Ook zijn er enkele bewonersbijeenkomsten gehouden om de omwonenden te betrekken bij de 
ontwikkelingen in dit gebied. Namens de Sortimentstuin is ons bestuurslid Rene Groenendijk lid van het Team 
Planontwikkeling. Dit team houdt zich bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden in het gebied. 
Inmiddels is de Coöperatieve Vereniging ‘Tuinen van Boskoop’ actief. In het voorlopige bestuur is Dick 
Nieuwesteeg namens de Sortimentstuin en de KBVC benoemd. 
 
Stef Groenleer 
Secretaris en penningmeester Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar 
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Tot slot 
Door de beperkingen vanwege de Corona-maatregelen heeft het bestuur weinig naar buiten kunnen treden. 
Wel heeft het bestuur zich tijdens een hei-sessie gebogen over een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-
2025. Dit beleidsplan wordt in de eerstkomende algemene ledenvergadering gepresenteerd en geeft weer 
handvatten voor de koers van de KVBC voor de komende jaren.  
 
Diantha Slingerland 
Secretaris KVBC 
 
Januari 2022 
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